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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ نومبر ١٠
 

  : تبريک"عبدهللا" و "غنی"باز ھم به 
 افغانستان يکی از محروم ترين کشور ھا

  

د ترين کشور ھا شناخته شده است، اينبار ھم مانند يکی از محروم ترين حيث يکی از فاس که افغانستان بار ھا من طوری

 ه در دنيا اند و افغانستان ھم مانند ھميشھاقشر  حاکم افغانستان از زمرۀ کثيف ترين. ممالک در جھان معرفی گرديده است

را دارند که کشور شان " فتخارا" بايد خوشحال باشند که اين عبدهللا و غنی. جايگاه اصلی مواد مخدره شناخته شده است

  .رسد کشور شان به آفاق می" شھرت"در سطح جھانی سر زبان ھا می افتد و 

شاخص رفاه جھانی خود را منتشر کرده که مرفه ترين و محروم ترين کشور ھا را در آن " لگاتوم"سسۀ تحقيقاتی ؤم

ادی، صحت عامه، فضای سالم کسب و کار ، سسۀ تحقيقاتی رشد اقتصؤمبنای تحليل و گزارش اين  م. نامبرده است

ين دسته بندی اازيک افغانستان در ھيچ . حکومت داری سالم، امنيت، آزادی فردی و محيط زيست معرفی شده است

  .نتوانسته است که معيار را تکميل کند و نمايندگی از يک کشور سالم بنمايد

نستان، بلکه يمن، سودان، کانگو، عراق، موريتانيا، ليبيا، پاکستان و ده کشور ديگر آسيائی و  درين ارزيابی نه تنھا افغا

غربت و فقر را در ھر جائی که باشد، محکوم می نمائيم، توجه ما بيشتر به تحميل که  باوجودی. افريقائی ذکر شده است

تی نجات خواھند يافت و يک زندگی مرفه و سوی کشور بدبخت ماست که چه وقت مردم اين سرزمين از  فالکت و بدبخ

من آينده را با اين قشر فاسد حاکم بر کشور که از حمايت استعمار گران و . شرافتمندانه نصيب شان خواھد گرديد

زمانی که در افغانستان دزدان و ناموس فروشان خاک حکومت نمايند، . اشغالگران برخوردار اند، روشن نمی بينم

م مزدوران بيگانه باشند و زمانی که قاچاقبران و سياه انديشان مذھبی بر مردم ما حکومت نمايند، زمانی که قشر حاک

  .خواھد بودای افغانستان در رديف آخر ھر احصائيه 

  . بايد ھمه به پا خيزم و طرح ديگر بريزيم. ين صورت، خاموشی مردم گناه کبيره است ادر

  

 

  


